
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 
A - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome 
Na qualidade de  Próprio

 Representante
 Sócio-gerente/gerente/administrador/diretor

 
E-mail 

Telemóvel Telefone Fax 

 
 [Preencher se for REPRESENTANTE]

Código de consulta da procuração online 

 
 

B - IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR
Tipo de pessoa  Pessoa singular (empresário em nome individual)

 Pessoa coletiva
Nome/ Firma ou denominação social 

NIF/ NIPC 

Código de consulta da certidão permanente do registo comercial 

 
Morada
Rua N.º 

Distrito Concelho Freguesia 

Código postal - Localidade postal 

Estado/País 

 
[Preencher se os contactos do titular forem diferentes dos contactos do requerente]

E-mail 

Telemóvel Telefone Fax 
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

C - IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Nome/ Insígnia 

N.º de título de autorização de utilização do edifício/fração 

Morada

Rua N.º 

Distrito Concelho Freguesia 

Código postal - Localidade postal 

Estado/País 

 
 [Preencher se a localização do estabelecimento é CENTRO COMERCIAL ou MERCADO ]

Designação 

Piso N.º loja/banca 

 

D - OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

EQUIPAMENTOS A INSTALAR

 Anúncio luminoso, iluminado ou eletrónico
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Arca ou máquina de gelados
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Balão ou insuflável
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Bandeira
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Bandeirola
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Brinquedo mecânico
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Cartaz
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Cavalete
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Chapa
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Coluna

Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

Formulário disponível no Balcão do Empreendedor - Licenciamento Zero - www.portaldaempresa.pt
Mod. LZ1102 – V0.3 - Página 5 de 13

http://www.portaldaempresa.pt/


OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Contentor para resíduos
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Esplanada aberta
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Estrado
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Expositor
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Faixa ou fita
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Floreira
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Guarda-vento
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Letras soltas ou símbolos
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Moldura
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Mupi
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Painel ou outdoor
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Pendão
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Placa
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Tabuleta
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Tela ou lona
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Toldo e sanefa
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Vinil
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /

 Vitrina
Medida total/Quantidade          unidade      metro linear      m2      m3

Periodicidade  anual    mensal
   meses

   diária
   dias

Localização do equipamento
  junto à fachada do estabelecimento

  área contígua do estabelecimento
Pretendo inscrever ou afixar mensagens publicitárias no equipamento
(confirme se a mensagem publicitária está isenta no simulador disponível no Portal da Empresa, junto da formalidade)

Mensagem de natureza comercial e publicita uma das seguintes áreas: atividade, bens ou serviços comercializados no 
estabelecimento, logótipo da marca comercial, nome do estabelecimento, nome do titular.

Data de início   /  /
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

 Cumpro todos os critérios para os diferentes equipamentos

Se a instalação do equipamento não cumprir algum dos critérios indicados no separador “critérios” do 
serviço disponível no Balcão do Empreendedor, descreva as condições da instalação:

Quando o equipamento a instalar ou a sua localização não cumpra um ou mais dos requisitos legais 
ou regulamentares apresentados no separador "critérios” do serviço disponível no Balcão do 
Empreendedor, a instalação só pode ocorrer quando a Câmara Municipal emita despacho de 
deferimento ou quando esta não se pronuncie após o decurso do prazo de 20 dias, a contar do 
pagamento das taxas devidas.
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OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

E - DECLARAÇÃO
 

 Declaro que tomei conhecimento e que cumpro os requisitos apresentados nos “Critérios” do 
Balcão do Empreendedor no Portal da Empresa.
 
 Declaro que respeito integralmente as obrigações legais e regulamentares sobre a ocupação do 
espaço público
 
 Declaro que autorizo a consulta da declaração de início ou de alteração de atividade previsto na 
portaria n.º 239/2011, de  1 de junho*.
 
*Aplicável, caso se trate de pessoa singular (empresário em nome individual)

 

 X - LISTA DE DOCUMENTOS A ENVIAR EM ANEXO:

• Procuração
(Se é representante e não tem código de consulta da procuração online)

• Documento da localização do estabelecimento (facultativo)

Este formulário deve ser enviado ou entregue na entidade competente. 
Nas situações em que o serviço está sujeito ao pagamento de uma taxa à entidade competente, este formulário só é 
válido como título quando acompanhado do respetivo comprovativo de pagamento.

Data: / /

__________________________________________________________________________
(Assinatura)
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